
TJN 9  
9. teden 

Dragi devetošolci, 

začel se je 9. teden. Ponovili bomo sklanjatev pridevnika in se naučili sklanjati pridevnike brez 

člena. Še naprej domače naloge (in vprašanja) sproti pošiljajte na:  

aleksandra.osmn@gmail.com 
Ţelim vam veliko uspeha in lep teden!       

učiteljica Aleksandra 

 
9. TEDEN: 18. 5.−22. 5. 

PON - Werbeslogans 
- Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel 
- Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel 

ČET - Adjektivdeklination ohne Artikel 

PET - Übungen (Adjektivdeklinationen) 

 
 
PONEDELJEK, 18. 5. 2020 
Danes še ostajamo pri temi Werbung.  Zagotovo poznate veliko (slovenskih/angleških/nemških) 
sloganov, npr.: Nemogoče, je mogoče; Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Odprite učbenik na str. 61 in 
preberite slogane. Videli boste, da se besede pogosto ponavljajo, zelo pomembni pa so pridevniki 
(gut, toll, schnell, am schnellsten, modernes Auto, tolle Preise, erfolgreicher Schüler). 
 

 

 

 

 

1. V zvezek napišite naslov Werbesprüche in napišite slogan (vseeno v katerem jeziku), ki vam je 

všeč ali takšnega, ki vam sploh ni všeč. Odprite učbenike na str. 62 in nalogo 6.4 prepišite v 

zvezek. Poveţite stavke in v nemščini napišite svoje mnenje o tem, za kateri izdelek naj bi bil 

slogan.  

2. Sami si izmislite nemški slogan, napišite ga v zvezek in za kateri izdelek bi ga uporabili. (Ni 
nujno, da gre za predmet, lahko je karkoli, kar vam je všeč: glasba, film, drţava, hrana ...). 
 
3.  V učbeniku preberite nalogo 6.6 (str. 62). Naslovi v časopisih so pogosto brez členov (der/ein, 
die/eine, das/ein). Izmislite si časopisni naslov (sami si izberite temo) in ga napišite v zvezek. 
 
4. Ponovite pravila za sklanjanje pridevnika (Adjektivdeklination) z določnim in nedoločnim 
členom, pravila poiščite v zvezku. 
V DZ rešite: str. 74/24, 25. Naloge fotografirajte in mi jih pošljite. Namig:  
DATIV (ednina: der, die, das): člen zmeraj na -m ali -r, pridevnik zmeraj na -en: 

 

 mit + DATIV (mit dem kleinen Wagen, mit der kleinen Schwester, mit dem kleinen Kind) 

 Wo? Kje? – DATIV (in dem kleinen Wagen, in der kleinen Küche, in dem kleinen Haus)  

https://www.youtube.com/watch?v=yQPsCNnd-no


TJN 9  
9. teden 

ČETRTEK, 21. 5. 2020 

1. Predvsem v oglasnih besedilih se v nemščini pojavljajo pridevniki brez člena (der, die, das, ein 
...). Danes boste prebrali nekaj primerov. V zvezek napišite naslov, primere in pravila:    
   

Adjektivdeklination ohne Artikel  
 

 
 

    če v nemščini ni člena (der, ein ...), ne prepoznamo sklona/spola 

    to nalogo prevzame pridevnik (Adjektiv): der  guter, den  guten 
 

 
 

NOMINATIV               AKKUSATIV                     DATIV 

m 

n 

f 

Plural 
 

 
2. Rešite delovni list (priloga na spletni strani - oglasi). V zvezek prepišite nove besede in jim 
pripišite slovenske ustreznice. Pomagajte si s slovarjem. 
 
PETEK, 22. 5. 2020 
1. V DZ rešite nalogo: str. 74/26. 


